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Esperanto progresas.
Esperanto.

Dekreto de 1’ Senato de la Libera 
Urbo Danzig.

La Senato de la Libera Urbo Danzig 
publikigis dekreton, laŭ kiu ĝi konsentas 
pri la organizo de nedevigaj Esperanto
kursoj en la 6-a ĝis 8-a lernjaroj de la 
elementaj lernejoj, kondiĉe ke ekzistu 
taŭgaj instruistoj aŭ instruistinoj kaj ke 
la laŭplana instruado ne estu malhelpata 
per tiuj kursoj.

Konata lingvisto fariĝas el Saulo — 
Paŭlo.

En la lastaj tagoj de decembro 
okazis en Toulouse (sub honora prezido 
de s-ro Herriot, ministro de Publika 
Instruado, oficiale reprezentita de s-ro 
Drescli, rektoro de la Universitato de 
Toulouse) la I-a Kongreso de Franc- 
landa Esperantista Universitata Fede
racio, ĉe kiu fama lingvisto, Profesoro 
Dm'ïbrich, tute indiferenta al la Espe
ranto-movado antaŭ la Kongreso, faris 
paroladon, en kiu li interalie diris:

„Kiam oni venis al mi antaŭ kelka 
tempo flanke de la Esp. Universitata 
Klubo por paroli pri Esperanto, mi diris 
al mi, ke tio estas iu kurioza sed ne
grava afero. Mi devas konfesi, ke dum 
tiuj ĉi tri tagoj de via Kongreso ini 
multe eklernis, kaj ĉar mi estas mal
juna, mi devas rapide ŝanĝi la opinion, 
por ke ne estu tro malfrue. Mi estas 
nun profunde konvinkita ne sole pri la 
praktika utileco de Esperanto, sed ankaŭ 
pri ĝia morala bonfaro por la inter
popolaj rilatoj. La popoloj ĉion faris por 
la detruo de la fizikaj distancoj, sed ili 
ankoraŭ preskaŭ nenion faris por detrui, 
la lingvajn distancojn. Mi deziras pro- 
fundanime la plej baldaŭan efektivigon 
de la bela espero kaŝita en la Zamenhof- 
verko Esperanto.”

Esperanto en malproksimaj landoj.
La ĉiusemajna Esperanto-jurnalo 

„Heroldo de Esperanto” enhavis en 
lasta tempo raportojn pri bona progreso 
de Esperanto en malproksimaj landoj, 
pri Esperanto-paroladoj kaj kursoj en 
Aŭstralio, Ĥinujo, Japanujo kaj Suda 
Ameriko. En unu numero troviĝis eĉ 
poemo originale verkita en Esperanto 
de ĥino Fontsuno Caj el Pekino. La 
japanaj Radio-stacioj de Tokio (JOAK) 
kaj Nagoja (JOCK) disaŭdigis Espe
ranto-kursojn. Ĥina stacio NKS dis
sendis Esperanto-paroladojn. En Kanton 
fondigis nova Esperanto-societo. Espe
ranto progresas precipe inter japanaj 
sciencistoj kaj studentoj. En multaj 
japanaj altlernejoj okazas Esperanto
kursoj. En la universitata urbo Fukuoka 
okazis la 15-a Japana Esperanto-Kon- 
greso, kiun partoprenis inter aliaj la 
finna ambasadoro Doktoro Ramstedt, 
fervora esperantisto. La rektoro de la 
universitato de Fukuoka D-ro Okuhara 
eklernis Esperanton.

English.
A Decree by the Senate of the Free 

State of Danzig.
The Senate of the Free State of 

Danzig has published a Decree about the 
introduction of volantry classes in Espe
ranto into the 6th and 8th school years 
of all elementary schools, on condition 
that suitable teachers be found for in
struction and that the ordinary school 
curriculum should not be interfered 
with.

A well known Linguist changes Saul 
Into Paul.

During the last days of December, 
there took place in Toulouse, under the 
honorary presidency of Mr. Herriot, Mi
nister of Public Instruction, officially 
represented by Mr. Drescli, Rector of 
the University of Toulouse, the 1st Con
gress of the French University Espe
ranto Federation.

A famous linguist. Prof. Durrbach, 
who was present and quite without in
formation about the Esperanto move
ment before this congress, made a 
speech in which he mentioned among 
other things the following: „When they 
came to me some time ago from the 
Esperanto University club asking me to 
speak at this congress about Esperanto, 
I said to myself, that this is some cu
rious but quite harmless matter. I hava 
to confess that during these three con
gress days I have learned much, and 
because I am old I must quickly change 
my opinion, so that I am not too late. 
I am now profoundly convinced not only 
of the practicle side of Esperanto and 
its utility, but also about its moral 
goodness in relation to various peoples. 
The people of the world seemed to 
have done everything to destroy physi
cal distances, but have done nothing as 
yet to destroy lingual distances. I wish 
from the bottom of my heart all success 
to the fulfilment of the beautiful hope 
that underlies the work of Zamenhof in 
Esperanto.”

Esperanto in far-off lands.
The weekly Esperanto Journal 

„Heroldo de Esperanto* ’ recently con
tained reports about the good progress 
of Esperanto in many far-off lands, 
about lectures and classes in Australia, 
China, Japan and South America. In 
one number there was even a poem writ
ten originally in Esperanto by a China
man Fontsuno Caj of Peking. The 
Japanese Radio stations Tokio (JOAK) 
and Nagoja (JOCK) have been broad
casting Esperanto lessons. The Chinese 
station NKS broadcasted Esperanto lec
tures. In Canton a new Esperanto 
Society was recently formed. Espe
ranto is especially making great head
way among the Japanese scientists and 
students. In many Japanese high 
schools there are Esperanto classes. 
The 15th Japanese Esperanto Congress 
took place in the University town of 
Fukuoka and among many others who 
took part in it, also the Finnish Ambasa- 
dor Dr. Ramstedt. an enthusiastic Espe
rantist, was present. The Rector of the 
university Dr. Okuhara has learned 
Esperanto.

Deutsch.
BeschluB des Sénats der Freistadt 

Danzig.
Der Sénat der Freistadt Danzig hat 

einen BeschluB veröffentlicht, detnzii- 
folge er der Einrichtung von fakultati- 
ven Esperanto-Kursen ini 6. bis 8. Lelir- 
jahre der Volksschulen zustimmt, unter 
der Bedingung, daB entsprechende Lehr- 
krafte vorhanden sind; und daB der 
planmaBige Unterricht durch diese 
Kurse nicht beeinfluBt wild.

Ein bekannter Spracliforscher wird aus 
einem Saidus zum Paulus.

In den letzten Tagen des Dczember 
fand in Toulouse (unter dem Ehren- 
vorsitz des Herrn Herriot, Ministers 
des öffentlichen Unterrichts, der durch 
Herrn Drescli, den Rektor der Uni- 
versitat Toulouse, offiziell vertreten 
war) der 1. KongreB der Französischen 

.Universitats-F.speranto-Föderation statt, 
auf dem ein beriihmter Spracliforscher. 
Prof. Durrbach, der der Esperanto-Be- 
wegung vor dem KongreB völlig gleich- 
giiltig gegenŭberstand, eine Rede liielt, 
in der er u. a. ausf iili rte:

„Ais man vor einiger Zeit seitens 
des Universitŭts-Esperanto-Klubs zu 
mir kani, uni liber Esperanto zu spre- 
chen, sagte ieli mir, daB das eine 
merkwürdige aber unwichtige Sache 
sei. Ich muB gestehen. daB ich wah- 
rend dieser drei Tage Hires Kongresses 
viel gelernt habe, und weil ich alt bin, 
so muB ich sclileunigst meine Meinung 
andern, dainit es nicht zu split ist. Ich 
bin jetzt vollstandlg ŭberzeugt nicht 
nur von deni praktischen Nutzen des 
Esperanto, sondern auch von seiner 
moralischen Wohltat fiir die Beziehun- 
gen zwischen den Völkern. Die Völker 
haben ailes getan fiir die Zerstörung 
der physischen Entfernungen, aber sie 
haben noch fast niclits getan, um die 
sprachlichen Distanzen zunichte zu 
machen. Ich wlinsche aus tiefer Seele 
die baldige Verwirklichung der scliönen 
Hoffnung, die in dem Werke Zamenhofs, 
dem Esperanto, enthalten ist.”

Esperanto in fernen Landern.
Die Esp.-Wochenzeitung „Heroldo 

de Esperanto” enthielt in letzter Zeit 
Berichte liber ein gates Fortschreiten 
des Esperanto in fernen Landern, liber 
Espera nto-Vortrage und Kurse in 
Australien, China, Japan und Siid- 
Amerika. In einer Nummer befand sieli 
sogar ein original in Esperanto verfaB- 
tes Gedicht von einem Chinesen Font»- 
suno Caj aus Peking. Die japanischen 
Radio-Sender von Tokio (JOAK) und 
Nagoja (JOCK) haben Esperanto-Kurse 
in ihr Programm aufgenommen. Die 
chinesische Sendestation NKS hat Espe- 
ranto-Vortrage gefunkt. In Kanton 
wurde eine neue Esperanto-Gesellschaft 
gegründet. Esperanto findet vor alleni 
bei japanischen Wissenschaftlern und 
Studenten groBen Anklang. In zahlrei- 
chen japanischen Hochschulen finden 
Esperanto-Kurse statt. An dem 15. Japa
nischen Esperanto-KongreB in der Uni- 
versitatsstadt Fukuoka nahm unter an
dern der fitinnllidische Gesandte Dr. 
Ramstedt, ein eifriger Esperantist, teil. 
Der Rektor der University von Fuku
oka Dr. Okuhara lcrnt Esperanto.

Français.
Décret du Sénat de la ville libre 

de Dantzig.
Le Sénat de la ville libre de Dantzig 

a publié un décret d’après lequel il 
consent à l’organisation de cours facul
tatifs d’esperanto, de la 6ème à la Sème 
année dans les écoles primaires, à con
dition qu’ils aient des instituteurs et des 
institutrices capables de l’enseigner et 
que ces cours n’empêchent pas de 
suivre le programme scolaire.

De Saul un linguiste connu devient Paul.
Le 1er Congrès de la Fédération 

Universitaire Esperantiste de France a 
eu lieu les derniers jours de décembre 
à Toulouse sous la présidence honoraire 
de M. Herriot, ministre de l’instruction 
Publique, officiellement représenté par
M. Drescli, recteur de l’Université de 
Toulouse. Le professeur Durrbach, lin
guiste connu, jusqu’alors indifférent au 
mouvement esperantiste, a fait 'à ce 
Congrès un discours dans lequel il a dit 
entre autre:

„II y a quelques temps quand l’Asso
ciation Esperantiste Universitaire m’a 
prié à parler de l’espcranto, j’ai pensé 
que c’était une chose curieuse, mais peu 
importante. Je dois avouer que pendant 
ces trois jours de Congrès j’ai beaucoup 
appris, et comme je suis déjà âgé, je 
dois changer rapidement d’opinion avant 
qu’il ne soit trop tard. Je suis mainte
nant profondément convaincu, non seu
lement de l’utilité pratique de l’espe
ranto, mais aussi de i’effet bienfaisant 
qu’il peut apporter aux relations entre 
les peuples. Les peuples ont tout fait 
pour abolir les .distances matérielles, 
mais n’ont presque rien fait jusqu’à 
présent pour abolir les barrières lin
guistiques. Je désire de tout coeur la 
réalisation prochaine du grand espoir 
contenu dans l’espcranto, l’oeuvre du Dr. 
Zamenhof.”

L’esperanto dans les pays lointains.
Ces temps derniers l’hebdomadaire 

„Heroldo de Esperanto” a publié des 
articles sur les progrès satisfaisants de 
l’esperanto dans les pays lointains, sur 
les cours et les conférences en espe
ranto en Australie, en Chine, au Japon 
et dans l’Amérique du Sud. Un numéro 
contient même un poème original en 
esperanto de Fontsuno Caj, chinois, de 
Pékin. Les stations de TSF japonaises 
de Tokio (JOAK) et de Nagoja (JOCK) 
ont diffusé des cours en esperanto. La 
station chinoise NKS diffuse des dis
cours en esperanto. A Canton, une 
nouvelle société esperantiste s’est fon
dée. L’esperanto fait des progrès sur
tout parmi les savants et étudiants 
japonais. Des cours d’esperanto ont lieu 
dans plusieurs écoles supérieures japo
naises. Le 15-ème Congrès japonais 
d’esperanto a eu lieu dans la ville uni
versitaire de Fukuoka. Entre autres 
personnalités, l’ambassadeur de Fin
lande au Japon, Dr. Ramstedt, esperan
tiste fervent, y a pris part. Le recteur 
de l’Université de Fukuoka, Dr. Oko- 
hara, apprend l’espcranto.
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Tra la mondo.
Apenaŭ aperas februaro, tuj oni pensas pri Karna

valo, ŝerckunvenoj, kostumfesto], maskobaloj. Oni 
maskiĝas por kaŝi sian veran homon; kaj tamen, 
multaj homoj ĝuste en la masko malkaŝas sian veran 
karakteron, kaj tre ofte la karaktero malkaŝata dum 
karnavalo estas eĉ pli bona ol tiu kutime kaŝita post 
la masko de 1’ ĉiutago. Entute, oni povas konstati, 
ke la homo ĝenerale ne estas tiel malbona, kiel li ofte 
ŝajnas esti. Kaj kiel la individuo, tiel la nacio.

Teruraj militoj okazis, la nacioj staris unu kontraŭ 
alia kiel sangavidaj bestoj, dispecigante sin reciproke. 
Tamen, ĉu ne plej ofte ilia besta militinstinkto estis 
arte incitita, ĉu ne plej ofte ili estis pelitaj unu kontraŭ 
alia de nur kelkaj senskrupulaj malbonuloj, de ego
istaj ŝovinistoj, kiuj serĉis nur sian propran profiton 
aŭ tiun de eta klaso da homoj, anstataŭ tiun de la tuto? 
Bedaŭrindege estas, ke preskaŭ en ĉiu nacio la ŝovin
istoj kutime estras la ŝtaton kaj ĝiajn instituciojn, eĉ 
la ekleziojn kaj la lernejojn. Cu ne kutime en la histo
riaj lernolibroj oni trovis, kaj ankoraŭ trovas, multe

. da incitoj, eĉ kalumnioj kontraŭ aliaj nacioj?
Pro tio estis salutinda la rekomendo de la ĝenerala 

sekretario de la Ligo de Nacioj al la registaroj, ke ili 
instruiĝu en Ia lernejoj de sia respektiva lando pri la 
esenco kaj la taskoj de la Ligo de Nacioj. Nun la 
nederlanda registaro kiel unua sekvis la rekomendon, 
instruigante unue en specialaj kursoj la instruistojn 
kaj lernejestrarojn kaj en la seminarioj la estinĝontajn 
instruistojn pri la materio, por ke ili poste instruu 
siajn lernantojn mem pri Ia Ligo de Nacioj. La in
struado okazu en la lecionoj pri historio, kaj la lerno
libroj pri historio enhavu estonte specialajn ĉapitrojn 
pri la Ligo de Nacioj. En la altlernejoj la materio 
formos parton de la popolrajto, kaj ĉe sciencaj ekza
menoj ĝuste tiu ĉi materio estas speciale preferota.

Oni rajtas supozi, ke ankaŭ la registaroj de aliaj 
ŝtatoj aliĝintaj al la Ligo sekvos la rekomendon de la 
ĝen. sekretario kaj la ekzemplon de Nederlando. Per 
tio la organizacio de Ia Ligo eniras novan stadon, kaj 
estas signife, ke tiu ĉi nova ŝtupo estas unue atingita 
en Nederlando, kiu ŝajnas precipe konvena por la 
flegado de la popolunuigaj ideoj. Ja en Hago okazas 
depost la pasinta jarcento la porpacaj konferencoj, kaj 
en Hago troviĝas la palaco de 1’ paco, donacita de 
Carnegie.

Ankaŭ al Svislando apartenas simila signifo, ĉar ĝi 
estas la naskejo de multaj internaciaj organizaĵoj, ekz. 
de Ruĝa Kruco, de la internacia aŭtorprotekto, la 
sidejo de Ligo de Nacioj kaj de Universala Esperanto- 
Asocio. Ambaŭ ŝtatoj, kvankam mem malgrandaj, tiel 
plenumas sian mondpolitikan taskon inter la grand
potencoj, — 'taskon, kiu donis al ili signifon tute ekster
ordinaran. Ke baldaŭ ĉiuj ŝtatoj samgrade ekkonu la 
neceson de paca, interŝtata kunlaborado! La mondo 
profitus de tio. Observanto.

Tra Esperantujo.
Nova Esperanto-Radio-Kalendaro 

estas publikigita en „Heroldo de Esperanto” (numero 
de 20. 1. 1928). La Kalendaro enhavas la laŭtempe 
ordigitajn indikojn pri la Esperanto-disaŭdigoj el la 
diversaj radio-stacioj, pri ties ondlongoj kaj kilovatoj. 
— En la sama numero, la nove fondita „Komisiono 
por Radio-Statistiko” (adreso: D-ro Walter Döhler, 
Rosenplatz 11, Germanujo) faras alvokon al esp. radio
amatoroj, ke ili helpu kompletigi la Esp. Radio-Stati-

Kvar amal legendoj pri Napolo.
El „Leggende Napoletane” de la fama napola , 

verkistino Matilde Serao.

Kvar monteto].
Foje, en pratempoj, estis kvar fratoj, kiuj korege 

sin amis reciproke kaj neniam disiĝis. Ili estis junaj, 
belaj, fortikaj, indaj surporti girlandojn de rozoj. Ciu 
el ili sekrete ardis pro amo al knabino, sed ili ne kon
fidis unu al alia ŝian nomon. Strange — la Sorto 
malbóndezira estis kuniginta la amon de ĉiuj kvar 
fratoj ĉe unu sama kaj sola virino. Sed ŝi neniun el 
ili volis ami.

Akrega batalo estus ekestinta inter ili, kun granda 
disverŝo de frata sango, se ilia belulino ne estus iu
nokte malaperinta por ĉiam. Tamen ili atendis paci
ence kaj ameme kaj post jarmiloj ankoraŭ atendos ŝin. 
Ili ŝanĝiĝis je kvar ĉarmaj kaj florumitaj montetoj, 
kiuj akceptis iliajn nomojn: Poggioreale, Capodimonte,
S. Martino kaj Vomero. (Prononcu: Poĝoreale, Kapo- 
dimonte, San Martino, Vo’mero; kvar ravaj montetoj 
en la proksima ĉirkaŭaĵo de Napolo.) Kaj ili, unu apud 
la alia, senmove kaj obstine enamiĝintaj, atendas la 
revenon de 1’ amatino. Sur ilia kapo sinsekve floradas 
printempo, varmiĝas somero, ploras aŭtuno, mallum
iĝas la nigra vintro: la ĉarmaj altaĵetoj ne laciĝas pro 
la atendado. Sed ilia amo al la forestanta belulino 
estas nenio kompare al ilia amo por la belega urbo 
ĉiam ĉeestanta kaj kruele ensorĉiga.

Posilipo kaj Nisida.
Estis foje ĝentila kaj ĉarma junuleto, kies mieno 

kunigis la gajan rideton de senkulpa animo kun la 
melankolia reflekto de sentema koro: li estis sam
tempe festema senbrue kaj serioza senseverece. Ciu, 
kiu lin vidis, amis lin; kaj ĉiuj alkuris al li same kiel 
al amiko por gajigi sin per lia societo. Sed la bela 
junuleto estis malfeliĉa, tre malfeliĉa: eniris lian ani
mon arda amo, kies ĉielen levigantan flamon ne 

stikon. — En New York okazas Esp.-kursoj per la 
radio-stacioj WAAT, WCGU, WPCH, WGBS, WRNY 
kaj WBBC.

Honorigo al esperantistoj.
S-ro André Baudet, ĝisnuna vicprezidanto de la 

Komerca Cambro de Paris, nun estas elektita ĝia 
prezidanto. S-ro Baudet estas unu el la plej eminentaj 
samideanoj kaj unu el la plej fervoraj propagandistoj 
de nia afero en Francujo.

S-ano Herbert L. Elvin estas elektita prezidanto 
de la Studenta Unuiĝo de I’ Universitato de Cambridge 
en Angl ujo.

Bonaj progresoj en Jugoslavino kaj Skandinavio.
„Heroldo de Esperanto” raportas pri bonaj suk

cesoj en Jugoslavio, kie oni ankaŭ aranĝis (unue en 
Zagreb, poste en aliaj urboj) ekspozicion de Presa 
materialo kaj gazetoj el la tuta mondo. La materialon 
por la ekspozicio oni kolektis per Esperanto.

Tre bona progreso estas raportebla el Svedujo, 
kie nia konata samideano pastro Andreo Ce vojaĝis 
de urbo al urbo, ĉie propagandante per publikaj parol
adoj, radio-paroladoj ktp. La sukceso estis ĝenerala 
interesiĝo de la publiko, tre favoraj gazetartikoloj kaj 
novaj kursoj. La movado en Svedujo progresas pre
cipe ankaŭ inter laboristoj.

Ankaŭ en Oslo, la ĉefurbo de Norvegujo, la vizito 
de s-ro Ce kaŭzis grandan plivigliĝon de nia movado.

Esperanto en la bavara parlamento (Landtag).
En la bavara parlamento okazis la 2l-an de 

januaro diskuto pri peticio de la Esperanto-Karteloj 
München kaj Nürnberg, kiu post klarigaj enkondukaj 
vortoj esprimas la peton' ke „la bavara parlamento 
volu decidi ke la nedeviga Esperanto-instruo estu en
kondukata en ĉiuj mezlernejoj de Bavarujo, laŭ la 
montriĝanta bezono”.

Al la peticio estis aldonitaj favoraj atestoj (pri 
praktika valoro de Esperanto) de gravaj komercaj 
firmoj kaj de fame konata D-ro Adolf Schmidt, direk
toro de la met.-magn. Observatorio kaj Profesoro ĉe 
la Universitato en Berlin.

Kvankam la peticio ne estas akceptita, sed trans
donita al la registaro „kiel materialo”, tamen la diskuto 
pri ĝi montris, ke la sintenado de la oficialaj personoj 
tute ne estas tiom kontraŭ ni, kiom ofte ŝajnis ĝis 
nun; nur la politikaj partioj parte malŝatas nin. 
Heroldo de 3. 2. enhavas detalan raporton pri la dis
kuto.

Informa Bulteno n-ro 1.
Loka Kongresa Komitato: Prezidanto: Oscar Van 

Schoor; Generala Sekretario: Fr. Schoofs; Gazetara Sekre
tario: Maur. Jaumotte; Loĝada fakestro: Gustave Verman- 
dere; Somera Universitato: Marcel Roost; Membroj: Louis 
Ritschie; S-ino Elworthy-Posenaer.

Fakoj: Listo aperos en iu sekvanta bulteno.
Adreso por leteroj: 11, Kleine Hondstraat, Antverpeno.
Adreso por telegramoj: «Esperanto - Antverpeno*.
Aliĝiloj: Disdonotaj pere de la Esperanto-gazetoj kaj de 

la naciaj asocioj. La komitato sendos al ĉiu kiu petos ĝin.
Kotizo: Por ĉiu kongresano senescepte: 35 belgoj (175 

belgaj frankoj, aŭ proksimume 125 francaj frankoj, 20 britaj 

valoris la koro de la virino, kiun li amis. ŝi estis 
kamparanino, al kiu Naturo donis korpan sed ne 
animan belecon: unu el tiuj ravaj virinoj, malvarmaj 
kaj malŝatemaj, kiuj povas nek ĝuadi nek suferi. Si 
estis nomata Nisida, kaj li Posilipo. Posilipo, kiu 
vane amegis la belan virinon, decidis sin ĵeti en la 
maron kaj tiel fini sian mizeran vivon por eviti la 
vidadon de ŝi, kiu 'estis lia turmento kaj lia delogo. 
Sed alie decidis la Sorto: restinte duone ekster la 
akvo, la junuleto ŝanĝiĝis je tiu ĉarmega monteto, kiu 
sin banas en la maro, kaj ŝi ŝanĝiĝis je la kontraŭ
staranta rifo — monteto, kien kunvenas la gajaj 
fremduloj por distri kaj amuzi sin; rifo, kie kunloĝas 
krimuloj kaj ŝtelistoj kondamnitaj je ĉiama mal
libereco: kiel eterna premio, tiel eterna puno!

Merĝelllna.
Iu lerta kaj feliĉa fiŝkaptisto pasigis la tutan tagon 

inter la fiŝhoko kaj la retoj; gaja, kiam la kaptitaĵo*  
estis sufiĉega, — malkvieta, kiam la marventego sen
utiligis lian laboron. Estis li simpla kaj bona, silentema 
kaj nescianta pri amo.. Iun tagon, dum li sidis ĉe la 
marbordo kaj en la akvon trempis la kaptilon, leviĝis 
antaŭ li gracia nimfo kun blanka korpo incitema, 
blonda kaj longa hararo kiun la vento dislevis, kaj 
verda rigardo pura kiel kristalo: ŝi kantis ĉarmege, 
kaj ŝiaj blankegaj fingroj superflugis citron. Sia kanto 
estis tiel alloga kaj ensorĉiga, ke la fiŝkaptisto sentis 
fandiĝi sian koron kaj, tiel kaptite de arda deziro 
atingi tiun sirenon kaj morti kun ŝi en superega ĉir- 
kaŭpreno, li ĵetis sin en la maron. Trifoje li reaperis 
je la supraĵo, trifoje li reeniris la akvon, kaj feliĉe li 
povis pagi per morto tiel senfinan ĝuadon. La loko, 
kie li falegis, estis nomata Merĝellina kiel Ii, kaj oni 
diradas ankoraŭ hodiaŭ, ke dum la fosforlumaj noktoj 
someraj reaperas lia mortigema nimfo.

Vesuvĵo kaj Kapri.
Estis li nobelulo de 1’ unua rango de la urbo, kiu 

tute freneze enamiĝis je fraŭlino apartenanta al mal
amika al li familio Capri (pr. Kapri). Li havis vivegan

Ŝilingoj, 21 germanaj markoj, 25 svisaj frankoj, 12.50 neder
landaj guldenoj, 5 usonaj dolaroj).

Pagoj: per poŝtĉeko, per poŝtmandato, per bankĉeko, 
'per monbiletoj en registrita letero. Ni akceptas nur bel
gajn, francajn, anglajn, germanajn, svisajn, nederlandajn 
kaj usonajn monbiletojn. — Ni preferas pagon per poŝt
mandato aŭ per ĝiro al nia poŝtĉekkonto: »20-a Universala 
Kongreso de Esperanto: N-ro 2027.24 — Bruselo*.  Senpera 
ĝiro al Ja kongresa poŝtĉekkonto estas farebla el Danujo, 
Luksemburgo, Germanujo, Nederlando, Sudslavio, Ceĥoslo- 
vakujo, Svislando.

Kongresmarko; Kongrespoŝtkarto: Ni eldonis artoplenan 
markon kaj belan propagandan poŝtkarton. Prezoj: po 
1 belgo por 100 markoj, po 1 belgo por 50 poŝtkartoj. Ciuj 
esperantistoj, ankaŭ la nekongresanoj, aĉetu kaj uzu tiujn 
reklamilojn. Al la naciaj kaj lokaj societoj ni konsentas 
rabaton de 33%, kondiĉe ke ili aĉetu iun grandan kvanton 
kaj prenu sur sin la disvendadon en sia teritorio.

Ilustritaj poŝtkartoj pri Antverpeno kun historiaj notoj 
en Esperanto: kolekto da 30 kartoj kostas 1 belgon.

Donacoj: La LKK volonte ricevos donacojn por helpi 
al la sukceso de la Kongreso.

Blindula Kaso: La LKK akceptos mondonacojn por sub
vencii partoprenon de blindaj samideanoj en la Kongreso.

Somera Universitato: La LKK prenis sur sin la organi
zon de la 4-a Somera Universitato. Detaloj aperos en 
proksima bulteno.

Diservoj: La koncernaj societoj aŭ personoj ekrilatu kun 
la LKK kiel eble plej baldaŭ.

Fakaj kunsidoj: La organizontoj bonvolu frue anonci siajn 
dezirojn. «Belga Esperantisto*  (ankaŭ „Heroldo de Espe
ranto” —- Red.) akceptos koncize redaktitajn komunikojn 
apartajn pri tiuj fakaj kunsidoj.

Loĝado: Estos dissendata aparta mendilo. Tamen jam 
nun ni donos kelkajn ciferojn por faciligi al la parto
prenontoj la starigon de sia kongres-budĝeto:

En hotelo: Cambro sen matenmanĝo: Klaso A: Por unu 
persono: belgo 4.00; por du personoj 7.00.

Klaso B: Por 1 persono belgoj 6.00; por du personoj 
10.00.

Klaso C: Por 1 persono belgoj 8.00; por du personoj 13.00,
Klaso <D: Por 1 persono belgoj 10.00; por du personoj. 

16.00, ktp.
En privataj domoj: Klaso E: Por 1 persono belgoj 3.00. 
Klaso F: Por 1 persono belgoj 4.00.
Klaso G: Por 1 persono belgoj 5.00.
La LKK faras la necesajn paŝojn por aranĝi loĝadon en 

kolegioj, pensionejoj, kaj aliaj similaj edukaj institutoj. Plie 
ĝi klopodos for disponigi en iu granda instrua instituto 
malmultekostajn loĝejojn: apartajn ĉambretojn kaj komunajn 
dormoĉambrojn por studentoj, knaboskoltoj kaj aliaj junuloj. 
Detaloj sekvos.

Manĝoj: Jen proksimumaj prezoj por: Matenmanĝo: de 
belgo 0.80 ĝis 1.60; Tagmanĝo: de belgo 2.00 ĝis 4.00; 
Temanĝo: de belgo 0.80 ĝis 1.60; Vespermanĝo: de belgo 
2.00 ĝis 5.00.

Pensiono tuttaga: Loĝado, matenmanĝo, tag- kaj vesper
manĝo. Diversaj prezoj. Nur kelkaj hoteloj akceptas tiun 
aranĝon. — Ni aldonu cetere, ke — se ekzistas kelkaj mal
facilaĵoj por la loĝado en la somera sezono — por manĝado 
estas pli ol granda kaj tre varia okazo.

Laŭleĝa imposto en hoteloj kaj restoracioj: 10% re
prezentata per markoj sur Ja fakturo.

Trinkmono: La kutimo estas, doni 10% e.n hoteloj, resto
racioj, kafejoj, kukejoj. Minimume oni donas 25 centimojn 
(belgon 0.05). — Kelkaj hoteloj enskribas tiujn 10% da 
trinkmono sur la fakturo.

Kongres-Insigno: La LKK , organizas internacian kon
kurson por la kongres-insigno. Gi dediĉos por tiu konkurso 
la jenajn premiojn: belg. 40.—, 30.—, 20.— kaj 10.— da 
Esperanto-libroj.

La konkursantoj havigu antaŭ la 15-a de majo 1928 
koloritan skizon duoble pli grandan ol la realaj dimensioj 
de la projekto, lli indiku la uzotajn materialojn kaj sub
skribu per devizo. En aparta fermita koverto, kiu portas 
ekstere la devizon, ili metu bileton kun siaj ekzaktaj nomo 
kaj adreso. '

Fervoja rabato: Laŭ kutima regulo la Nacia Societo de 
Belgaj Fervojoj konsentas rabaton de 35% je la ordinara 
prezo de la biletoj por ĉiu kongresano individue, kiu ĝusta
tempe ricevos specialan rajtigilon por aĉeti sian rabat- 
bileton: a) de la enira limstacio belga al Antverpeno, 
b) de Antverpeno al la elira limstacio. Je konvena momento 

kaj perforteman karakteron kaj estis ĉiam preta por 
malamo kaj indigno; sed por obteni la amatan virinon, 
li fariĝis humila kiel senpana mizerulo. Tamen la 
amo de la du gejunuloj ne malpliigis kaj ne kvietigis 
la partian koleron inter la du familioj: kontraŭe, ĝi 
estis kaŭzo por pliekflamigi ĝin. Malgraŭ petegoj kaj 
porpetoj la nobela familio Capri neniam volis permesi 
tiun edziniĝon de sia filino. Por kontraŭstari la amon, 
oni decidis foririgi ŝin al fremda regiono. Sed ŝi, kiu 
sentis sian koron disŝiriĝi, malproksimiĝante de sia 
amato, sin ĵetegis en la marajn ondojn, el kiuj tuj ek
aperis belega insulo lazurkolora kaj verdiĝanta. Sia
vice ne kvietiĝis la junulo kiu, sciiginte pri la kruela 
novaĵo, komencis elĵeti varmajn ekĝemojn kaj fajrajn 
larmojn, pro sia interna pasio, kaj tiom li ŝveliĝis, ke 
li fariĝis monto, en kies internaĵo brulas eterna fajro 
de amo. Tiel Vesuvĵo (tio estis Ia nomo de la junulo 
kaj same de la monto) staras kontraŭe de sia bela 
Capri, neniam povante atingi ŝin, kaj tremetas pro 
amo, brilfulmas kaj kronigas je fumo, dum la fajro 
elfluas en brileganta lafo . . .

Tradukis F. Cesarini. 

Sentencol.
l Bona ekzemplo pli efikas ol dek bonaj konsiloj.

La ratoj forlasas la pereantan ŝipon. La amikoj forlasas 
la pereantan homon. Sed la ratoj almenaŭ havas tiun 
senkulpigon, ke ili ne povas savi la Sipon.

La grandaj ideoj venas ne el la kapo, sed el la koro.
La plej malbona rado de la veturilo ordinare plej laŭte 

knaras.
Devas esti kontraŭaĵoj en la mondo; alie oni ja ne havus 
.la plezuron povi venki ilin.

Malsaĝecon oni ne bezonas semi; ĝi estas kreskaĵo, kiu 
kreskas de si mem.

En la pensoj ia homo's pentras la diablon nigra; sed kiam 
ili lin renkontas, li aspektas por iii rozoruĝa.

Estas nenio honta cedi, sed esti cedigata.
Kolektis kaj trad. H. Madsen, Odense, Danujo.
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ni petos de ĉiu kongresano la necesajn informojn por or
ganizi tiun servon.

Pasportvizo: Laŭbezonaj informoj sekvos.
Koncerto: La LKK danke ricevos kaj zorge konsideros 

ĉiujn proponojn pri deklamo, kanto aŭ ludo ĉe la inter
nacia koncerto.

Informpetoj al Ia LKK: La petantoj de informoj bonvolu 
aldoni afrankkompenson por la respondo (poŝtan aŭ UEA- 
respondkuponon).

Literatura Konkurso: Sub la nomo «Esperantista Litera
tura Landjuvelo« la LKK organizas internacian literaturan 
konkurson. Ni faras alvokon por ke ĉiuj .esperantistaj el
donejoj, gazetoj, naciaj kaj fakaj societoj, kaj plie ĉiuj 
artamaj samideanoj aljuĝu premiojn kaj difinu temojn.

Povos partopreni en la konkurso ĉiuj esperantistoj. La 
manuskriptoj devos adveni ĉe la LKK antaŭ la unua de julio 
Ili devos porti la numeron de la konkurso kaj devizon. Tiuj 
informoj estos ankaŭ skribitaj sur fermita koverto, kiu en
havos la nomon kaj adreson de la verkinto.

Karavanoj: La organizantoj de karavanoj estas petataj 
sin anonci kiel eble plej frue. «Belga Esperantisto» (ankaŭ 
„Heroldo de Esperanto” — Red.) publikigos koncizajn in
formojn pri iliaj aranĝoj.

Ĝis nun estas anoncitaj du karavanoj:
1. El Grandbritujo, kun koncentriga loko Harwich, de kie 

la partoprenontoj per speciala ŝipo veturos al Antverpeno. 
Aranĝanta: Brita Esperantista-Asocio, 142 Higli Holborn, 
London W. C. 1.

2. El Germanujo (koncentrigaj lokoj: Berlin: Köln, Stutt
gart). Aranĝanta: Firmo Mosse, Esperanto-Fako, Berlin 
SW. 19.

Antaŭ- kaj Postkongresoj: Organizantoj havigu al ni mal
longe redaktitajn informojn kun praktikaj detaloj, por gvidi 
la eblajn partoprenontojn.

Loka Organiza Komitato.

Provizora programo de la 20-a Universala Kongreso.
Merkredo, 1 aŭg.: Malfermo de la oficejoj en la Akceptejo, 
ĵaŭdo, 2 aŭg.: Vespere. Eventuale, por la jam alvenintaj 

kongresanoj, intima 'kunveno.
Vendredo, 3 aŭg.: Vespere. En ĝardeno kaj salono «Har

monio»: Interkonatiĝa kunveno; iluminacio de la ĝar
deno, kun koncerto de la Polica Muzikistaro. Donaco 
de standardo, farita de la membrinoj de «La Verda 
Stelo«, al la Antverpena Polica Grupo Esperantista. 
— Balo.

Kvankam bone armitaj, ili estas pacemaj.
Inter la ĝendarmaro ĉeĥoslovaka Esperanto havas bonan favorantan en la persono de la komandanto de 1’ ĝendarmaj 

lernejoj en Praha, s-ro majoro Karolo Friedrich. Sub lia protekto funkciis jani tria k<bcranto-kurso, kiun gvidis fervora 
pioniro inter la ĉeĥoslovaka ĝendarmaro s-ro Jozefo Vâvrovsky, supera ĝendarma ĉefserĝento de Ĝendarma Identiga 
Oficejo en Praha. La kurso same kiel la du antaŭaj tre bone prosperis kaj alportis al la ĉeĥaj esperantistoj aron da 
novaj adeptoj. La fruktodona -laboro de s-ano Vâvrovsky meritas la atenton de la tuta esperantistaro. La bildo montras 

la anojn de la tria kurso kun majoro K. Friedrich (1) kaj sup. ĉefserĝento Vâvrovsky (2).

Atentu!
Patrino, patrino,
Mi malsatas.
Donu al mi panon. 
Alie mi mortos!

Atendu, infano mia kara,
Ĝis la greno estos falĉita!

Kiam estis falĉita la greno. 
Tuj revenis la infano:
Patrino, patrino,
Mi malsatas.
Donu al mi panon, 
Alie mi mortos!

Atendu, infano mia kara.
Ĝis la greno estos draŝita!

Kiam estis draŝita la greno. 
Tui revenis ia infano:
Patrino, patrino,
Mi malsatas.
Donu al mi panon. 
Alie tni mortos!

Atendu, infano mia kara.
Ĝis la greno estos muelita!

Apenaŭ estis muelita la greno, 
Tuj revenis la infano: •
Patrino, patrino.
Mi malsatas.
Donu al mi panon. 
Alie mi mortos!

Atendu, infano mia kara.
Ĝis la pano estos bakita!

Kiam estis bakita la pano. 
Ne revenis la infano. 
Gia buŝo mutiĝis. 
Kaj milde ripozis 
La mortinta korpo 
Sur la katafalko.

Jos. Simi.

Sabato, 4 aŭg.: 10 h. Supera Komerca Instituto (Aŭlo): 
Solena malfermo de la IV-a Somera Universitato. 
Unuaj prelegoj. 
Hebrea diservo

15.30—17.30 h.: Koncerto en Zoologia Gardeno.
20.30 h.: en la granda Festsalono de la Zoologia Gardeno: 

Solena malfermo de la Kongreso. (Galerioj rezervotai 
al la publiko).

Dimanĉo, 5 aŭg./ 9 h.: Katolika Diservo en preĝejo S-ta 
Jozefo (Esperanta prediko). — Protestanta Diservo. 

10.00 li.: Kunveno en la urba Parko.
10.30 li.: Promenado tra la urbo kun tri aŭ kvar uniform- 

inuzikistaroj.
La promenado finiĝas je 11.30 li. antaŭ la urbodomo, 
en kiu tuj poste havos lokon la Oficiala Akcepto ĉe la 
Urbestraro. — Subskribo de la Ora Libro de la urbo.

15.30—17.30 li.: Koncerto en Zoologia Gardeno.
Vespere: Harmonia koncerto en Zoologia Gardeno.

Lundo, 6 aŭg.: 9—12 li.: Somera Universitato (Supera 
Komerca Instituto): Prelegoj.

9—12 li.: Fakaj kunsidoj en Urba Normala Lernejo.
15—18 li.: Unua laborkunsido kun temo: Radio.
15.30—17.30 li.: Koncerto en Zoologia Gardeno. 
Vesipcre: Koncerto en la Flandra Operdomo.

Mardo, 7 aŭg.: 10 h.: Dua Laborkunsido kun terry): Uni
versitatoj.

Posttagmeze: Malfermo de la Vll-a Internacia Espe
rantista Blindulkongreso.

Vespere: Teatra reprezantado en Franca Operdomo.
Merkredo, 8 aŭg.: Tuttaga ekskurso al Bruselo per speciala(j) 

vagonaro(j). Aparte pagota.
Vizito de la urbo. Oficiala akcepto en la urbodomo. 
Komuna tagmanĝo.

Vespere: veturado al Mechelen (Malines) por aŭskulti 
sonorilara)! koncerton.
Akcepto oficiala. 
Reveturo al Antverpeno.

Ĵaŭdo, 9 aŭg.: 9—12 li.: Prelegoj en Somera Universitato 
(Komerca Instituto).
9.00—12.00 li.: Fakaj kunsidoj en Normada Lernejo.

15.30—17.30 li.: Koncerto en Zoologia Gardeno.
15.00—18.00 li.: Tria kunsido okaze de Jubileo de UEA.
Vespere (eventuale): Kongresa Festeno. Aparte pagota. 

Kun koncerto orgena, kaj internacia koncerto. Pro
gramo kunmetota kun diverslandaj kantistoj kaj de
klamistoj.

Serco I.
El Polujp.

Kamparano aĉetas bovinon kaj demandas: Cu ĝi estas 
bona?

— Bona; sed dum melkado ĝi piedfrapas.
— Ne ĝenas, respondas la kamparano, nii ja ne melkas, 

nur mia edzino.

Oni rakontis pri iu, ke li atingis aĝon de cent jaroj.
— Kia fanfarono! ekkriis unu el la ĉeestantoj. Se mia 

avo ankoraŭ vivus, li estus atinginta jam cent kvindek 
jarojn.

El satira gazeto „Kosa” (Falĉilo) 
tradukis Lo-Ro.

Enigma konkurso.
La ses abonantoj, kiuj komence de la januara numero 

ĝis novembro 1928 estos solvintaj la plej multajn enigmojn, 
rajtos elekti librojn el la propra eldonejo de „Heroldo de 
Esperanto” je valoro de rmk. 5.- . La solvoj de la enigmoj 
en la hodiaŭa numero devos alveni ĝis 20. 3„ el trans
oceanaj landoj ĝis 20. 5.

I. Silab-enigino.
De K. F.

a, a, a, al, bis, bo, ci, di, dik, do, dre, • e, e, fon, ju, 
ka, ka, kva, li, ma, nie, mi, mo, mo, moj, na, na, naf, no, no, 
no, o, o, o, par, rit, si, so, so, ta, ter, ti, ti, to, to, 

to, tro, tru.
El ĉi-supraj 48 silaboj estas formotaj 16 vortoj, kies 

unuaj literoj, legataj de supre malsupren, kaj kies kvinaj 
literoj, legataj de malsupre supren, nomas la titolon de juna 
Esp.-fakasocio. La unua vorto estas nur dulitera.

La vortoj signifas: 1. parenca prefikso, 2. granda frukto,
3. ano de migranta popolo, 4. ina dombesto, 5. komenco de 
rivero, 6. titolo de originala Esp.-romano, 7. ejo sur ŝipo, 
8. aldevigi, 9. eklezia ordono, 10. homsimila besto, 11. politika 
unuiĝo, 12. matematika kalkulrimcdo, 13. postulo por danc

Vendredo. IO aŭg.: 9—11 li.: Prelegoj en Somera Universi
tato (Komerca Instituto).

9—II h.: Fakaj kunsidoj en Urba Normala Lernejo.
U li.: Dua Laborkunsido.
Tagmeze: Sonorilarkoncerto (Katedralo).
Posttagmeze: Gardenfesto kaj koncerto en da Parko. 
Vespere: Granda Internacia Kostumbalo.

Sabato, 11 aŭg.: 11 h.: Solena Ferma Kunsido.
15.30—17.30 li.: Koncerto en Zoologia Gardeno. 
Vespere: Adiaŭa Balo.

Dimanĉo, 12 aŭg.: Forveturo al postkongresaj ekskursoj.

— La kongresanoj ĝuos senpagan eniron el Ia Zoologian 
Gardenon.
.. — Tre verŝajne, ni akiros, ke la urbestraro organizos 
ĉiutage viziton al la haveninstalajoj. Ĉiun tagon povus 
partopreni 300 kongresanoj.

- - La kongreskornitato organizos postkongresan vojaĝon 
kvintagan tra Belgujo (Ostendo, Bruĝo, Gento, Namur, 
Dinant, Loveno, Liège, Verviers, Grotoj de Han).

Superjaroj.
La mina jaro estas superjaro, t. e. ĝi nombras umi 

tagon pli ol la kutimaj, nome la 20-a n de februaro. Gi 
estis enkondukata per reformo de papo Juliano, ĉar 
oni konstatis tiam, ke la meza daŭro de jaro estas 
3657« tagoj. Do ĉiu kvara jaro devis nombri plian 
tagon. La vera supertago estas tiu post la 24-a de 
februaro, tiu post la roma festo «terminalio

Superjaroj tamen ne nur posedas specialan rangon 
laŭ la nombro de I’ tagoj. Devenis ĉiuspecaj kutimoj 
kaj uzoj el tiu specialeco, per kiuj tia jaro diferencas 
de la ordinaraj. Unu el ĝiaj originalaĵoj konsistas en 
tio, ke superjaro depost longe permesas al la virinoj, 
transiri de sia kutime pasiva al aktiva agado koncerne 
edziĝon kaj fari edziĝpeton anstataŭ akcepti ĝin pli 
aŭ malpli bonvole, kiel estas kutimo. Ni rajtas de
mandi, ĉu en tia rilato moderna knabino ne eman
cipis kaj arogis al si ankaŭ la edziĝpeton en la ordi
naraj jaroj. Sed tiaj arogulinoj estas nur esceptoj, 
ĝenerale la persistema fraŭlo nur en superjaro devas 
timi, ke iu delikata mano ofertu sin mem al li, pro kiu 
li alie ne estus petinta.

Cetere virina edziĝpeto dum superjaroj posthavas 
„ĉevalpiedon” ne kutimantan postsekvi tiun de junulo. 
Kiam edziĝpeto de viro estas rifuzita, la svatanto nur 
povas honte retiri sin. La rajton rifuzi kornpreneble 
ankaŭ havas fraŭlo, sed ne tiom malmultekoste; li 
devas ĝin aĉeti. En Skotlando, leĝordono de la jaro 
1288 regulis tion, kaj verŝajne tial oni reportas la 
originon de la kutimo al Skotlando. Ciukaze estis 
tiam ordonite,' „ke en ĉiu superjaro ĉiu knabino kaj 
vidvino de alta aŭ malalta rango havu la liberecon, 
fari edziĝpeton al viro, kiun ŝi amas; kiam li rifuzus, 
laŭleĝe edziĝi al tiu knabino aŭ virino, li devus pagi 
amendon (punpagon) laŭ sia rango, escepte ke Ii pruvu 
sian fianĉiĝon kun alia knabino, tiam li estu libera”.

La amendo tie fiksita por nevolema fraŭlo prenis 
fiksan formon en la daŭro de la jarcentoj. Fariĝis 
kutimo, ke fraŭlo rifuzinta edziĝpeton dum superjaro, 
devis doni silkan robon en la korbo (simbolo de ri
fuzo). Tiun kutimon aludas unu el la plej amuzigaj 
edziĝpetoj iam faritaj al viro. Gi estis adresata skribe 
al paroĥa administranto en angla graflando Yorkshire. 
La skribintino ofertis sian manon per vervplenaj 
vortoj kaj elektitaj frazoj, sed finis jene per maldolĉa 
prozo: „Se via respondo estus negativa, mi kompren
eble atendas de vi la kutiman amendon — bonan 
silkon kaj subŝtofon de ruĝa koloro kun flavaj strioj. 
Mi estas tre ampleksa kaj bezonos almenaŭ 25 ulnojn. 
Eterne via ktp.” Oni facile kredos, ke la ricevinto 
preferis pagi la amendon.

muziko, 14. letersurskribo, 15. rimedo kontraŭ tineoj, 16. 
mezurilo por temperaturoj.

2. Cevalira enigmo.
De L. E.

ce kan de sa Sen

vi ĝa ten no. vi

de to. to. to Mai

das n Sa no. fi

Mai Eĉ ĝis no. tan

Cevalo en ŝakludo iras ĉiam unu kvadraton rekte plus 
unu kvadraton oblikve antaŭen. Por faciligi la taskon al la 
solvontoj, ni malkaŝas, ke en ĉisupra enigmo la irado 
komenciĝas en la supra dekstra angulo ĉe „Sen" kaj trans
iras de tie al la silabo „teri”. La ĝusta solvo de la enigmo 
rezultigos sentenceton.

3. Vizitkart-enigmo.
De Oŝo.

Ari. Vogoni
Paris

La literoj de la nomo kaj urbo, alimaniere vicigitaj, 
nomos la profesion de la sinjoro.

(Solvoj en Ia aprila numero.)
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Estraro de amerika urbo fiksis antaŭ kelkaj jaroj 
por tiu paro, kiu edziĝos unue laŭ tiu kutimo, premion 
konsistantan el elektita festmanĝo, komplete instalita 
kampodomo kaj karboprovizo garantionta al la junaj 
geedzoj varman hejmon por kvar semajnoj. Oni 
povas imagi, ke la varbanta premio estis celo de 
agema konkurado. Sed la feliĉa gajninto, manovrita 
kiel unua de dolĉa virinmano en la havenon de edzeco, 
faris ankoraŭ peton, ke la urbestraro garantiu al li 
ankaŭ senpagan eksedziĝon tiukaze, ke la superjara 
amo ne estu daŭrema. Kaj Ii ricevis ĝin kaj fariĝis 
feliĉa.

El Scienco kai Tekniko.
La eltrovaĵo de la hispana Jezuita pastro Almeida. 

Transformado en la transportado.
De Jean Cabrerets.

(El „Neues Wiener Journal”.)
Eble ni staras antaŭ grava transformado de la tuta 

transportilaro. Eble fervojoj, aŭtomobiloj, ŝipoj ŝanĝos 
siajn ĝisnunajn movig-materiojn, ekz. karbon kaj ben
zinon, je elektro. Eble la transdono de la nova mate
rialo moviga por grandaj distancoj efektiviĝos sole 
per kabloj.

Resume: la malpeza, malkara, manuzebla elektro- 
amasigilo ŝajnas esti jam inventita. La onidiroj pri tiu' 
eltrovaĵo cirkuladas jam ekde pli ol kvar jaroj. Sed 
nur en 1927 la inventinto sukcesis esti atentata, kvan
kam ne mankis al li la necesa kapitalo por la funkci
ado. Li estas la hispana jezuita pastro Almeida. Tio 
pruvus, ke nek la jezuitaro, nek la hispana regno tre 
entuziasmiĝas por la scienco.

Germanaj industriuloj sen skrupula aŭ politika 
embaraso estis pli klarvidaj kaj alproprigis al si la 
ekspluatrajton de la Almeida-Akumulatoro, por plue 
vendi la konstrulicencon al anglaj, francaj kaj fine 
hispanaj asocioj. La inventaĵo ŝajnas esti grava, kaj 
la transformado, kiun ĝi kapablus efiki, povus kaŭzi 
grandegan aliformadon de la ekonomio.

La nova akumulatoro enhavas 10-oble amasigitan 
elektran forton kompare al la nun aplikataj modeloj 
de sama pezo. La malgrandaj elektraj ŝarĝaŭtoj kun 
8 ĉevalpovoj, pleje uzataj de la grandaj ĉiovendejoj 
por plenumi iliajn servojn, estonte povos dank’ al la 
nova akumulatoro traveturi 2000 kilometrojn, anstataŭ 
sia ĝisnuna tagvojo de maksimume 200 kilometroj, kaj 
eĉ sen plikostoj. Sed se oni konsideras ne la pezon, 
sed la volumenon de la Almeida-akumulatoro, ĝi iom 
perdas de siaj grandaj avantaĝoj, ĉar ĝia kapacito 
proporcie estas nur 5-oble pli granda.

Ekzemple se iu aŭtomobilo ne estas taŭga por tia 
pligrandigo de I’ elektrujo, la longeco de ĝia tra
veturo atingos nur 1000 kilometrojn. Tio estas ja 
ankaŭ granda profito por urĝaj vojaĝoj. Tamen tiu 
aŭtomobilo kun la nova akumulatoro en la lokomotivo 
kreas sendependecon, la idealon de la elektra tirforto. 
Tio jam kaŭzis ĉe pluraj inĝenieroj la penson kaj de
ziron, munti la lokomotivojn per akumulatoroj nun 
ekzistantaj (Edison).

Ankaŭ en ŝipoj la Almeida-akumulatoro montriĝas 
praktika, ĉar pro la elektro la ampleksaj kaj pezaj 
maŝinoj, kaldronoj, kamenoj, akvo kaj karbo-hold- 
fakoj fariĝos superfluaj.

Escepte de la aeroplanoj — kiuj dank’ al la mal
pezaj kaj multekostaj motoroj posedas en la gasigaj 
materialoj la plej malpezan kaj plej kondensan fonton 
de grandforta — la nova akumulatoro ĉie triumfe 
ekpuŝos, se ĝi ne renkontos neantaŭviditajn mal
helpojn. La plej granda malfacilaĵo estas certe tiu 
cirkonstanco, ke la nun uzataj motoroj kaj maŝinoj 
senvaloriĝus.

Per kio nun diferencigas la nova „Almeida-Ako” 
de siaj pli malnovaj antaŭuloj — la plumb-akumula- 
toro de Plante aŭ la feronikela de Edison? La principo 
estas la sama: du elektrodoj en elektrolizo, kiuj en
sorbas kaj konservas la elektran kapaciton kaj elektro
lizas kaj regeneradas elektroliton, kiu ĉefe konsistas 
el zinkoklor-kombinaĵo.

Sed estas „tubero en la afero”, kiu precipe rilatas 
la kostojn: unu el ambaŭ elektrodoj devas konsisti 
el masiva arĝento aŭ almenaŭ esti bone arĝentumita. 
Sed en la nuntempo oni ne povas alkalkuli la arĝenton 
al la industriaj metaloj.

La Almeida-akumulatoro estas per ĝis nun ne
konata rapido ŝargebla kaj malŝargebla. Gi regeneras 
sian grandforton per ĉia dezirita rapido kaj bezonas 
por tio dudekkvinoble malpli da tempo ol la ĝisnunaj 
aparatoj. En tiom da tempo, kiom oni bezonas por 
matenmanĝi, la senbrua rapida aŭto reposedas la elek
tron por pluaj mil kilometroj, sen gasfonniĝo kaj sen 
multaj manipuloj.

Cio nun dirita estas la detaloj, kiuj ĝis nun estas 
konataj pri la teknika flanko de la mistera akumu
latoro. La inventinto rakontis paroladante antaŭ kelkaj 
miloj da aŭskultantoj en San Sebastian, kiom da mai 
facilaĵoj li devis elporti en sia patrolando. Nun ŝajnas, 
almenaŭ rilate al la teknika vidpunkto, ke la eltrovaĵo 
estas certigita, ĉar ĝi jam trovis sian vojon de Eŭropo 
al Ameriko. Problema estas ankoraŭ la sorto, kiun la 
grandindustrio destinos por la nova inventaĵo.

La konata inĝeniero Maurice Leblanc, kunkonsil- 
anto, sciigas la eldiron de sia ĉefo en grava asocio: 
„Indulgu nin, mi petegas, pri novoaj eltrovaĵoj! Se ni 
atentus viajn parolojn, ni devus ĉiujn 10 jarojn an
stataŭigi niajn tutajn establojn per novaj.”

La scienco ŝajnas, kompare al la industrio, tro 
rapide antaŭenkuri, kaj la leĝo por amortizo estas 
severega. Cu do nur niaj postnepoj posedos la elek
tran aŭton?

Bauksito en Atlas-montaro.
Laŭ gazetraportoj el Maroko, oni trovis en la 

Atlas-montaro grandegan kuŝejon de baŭksito (mine
ralo tre grava por la fabrikado de aluminio). La 
trovita baŭksito enhavas 70% da pura aluminio. La 
trovo estas tiom pli signifa, ĉar la ekspluato estos 
faciligata per utiligo de proksimaj tre grandaj akvo
fortoj.

Kun la filmkesto ĉirkaŭ la teron.
La germana vaporŝipo „Resolute” de la Hamburg- 

Amerika Linio transportas i. a. fihn-ekspedicion kon
sistantan el kvar fakuloj, lli vizitos per la ŝipo tridek 
landojn en kvar kontinentoj kaj filmos la vivon de la 
popoloj en ĝiaj variaj aperaĵoj. Samtempe ili gramo- , 
fone fiksos la muzikon kaj kantojn de tiuj ĉi popoloj. *

Diversaĵoj.
La usona kontraŭalkohola polico

faris dum la pasinta jaro bonajn kaptojn. Sole Ia ' 
monpunoj, je kiuj la usonaj tribunaloj kondamnis 
kontrabandistojn de alkoholo, sumigas (en 1927) je ĉ. 
ses milionoj da dolaroj, tio eĉ superas la sumon de 
1926. La amerikaj kontrabandistoj translokis sian 
agadon de la kanada limo al la alta maro ĉe la orienta 
kaj okcidenta usonaj marbordoj, ĉar la kanada regi
staro plifortigis la gardadon de la limo. La kontra
bando efektiviĝas nuntempe ĉefe per helpo de mal
grandaj amerikaj rapidŝipoj, kiuj deprenas la alkoho
lon de eksterlandaj ŝipoj aŭ de insuloj en la Pacifiko 
kaj Atlantiko. En 1927, oni kaptis 320 tiajn amerikajn 
kontraŭbandajn ŝipojn.

Serpento en aviadilo.
Rilatigante al epizodo rakontita en la romano 

„Landoj de 1’ Fantazio” de Teo Jung, kelkaj legantoj ’ 
sendis al ni gazet-eltranĉajojn kun priskribo de simila 
epizodo vere okazinta antaŭ nelonge. La angla 
aviadisto kapitano Lancaster, kiu kun s-ino Keith 
Miller estis fluganta de Londono Aŭstralion, havis post 
sia starto en Rangun strangan aventuron. Kiam la 
aviadilo troviĝis jam alte en la aero, granda bruna 
serpento subite elrampis el sub la sidloko de s-ino 
Miller. Lancaster provis mortigi la serpenton, pied
frapante ĝian kapon; sed li ne sukcesis, la serpento 
rampis antaŭen kaj estis sin volvonta ĉirkaŭ la direk
tilon. Nur la spiritpreteco de s-ino Miller ilin savis; 
ĉar ŝi prenis grandan pezan stangon, per kiu ŝi mort
igis la reptilon. Oni supozas, ke la serpento enrampis 
la aviadilon, dum ĝi staris sur la aviadejo de Rangun. 
Laŭ alia raporto la kapitano, pelinte la serpenton en la 
malantaŭan kajuton, mem mortigis ĝin, dum s-ino 
Miller transprenis la direktadon de la aviadilo.

Ankoraŭ ekzistas aventuroj: 
lama cara oficiro kiel internacia poŝoŝtelisto. 
Tribunalo en Düsseldorf (Germanujo) kondamnis 

Aleksandron Magdinow je unujara malliberigo en pun
domo. Magdinow, kiu flue parolas sep linvgojn, estis 
malkaŝata kiel unu el la plej danĝeraj poŝoŝtelistoj. Kun 
siaj edzino kaj du filinetoj li ekloĝis en la stacidoma 
hotelo de Düsseldorf, ne posedante pfenigon. Magdi
now estis en la jaro 1906 leŭtenanto en la cara armeo, 
priŝtelis en Kiev kamaradon kaj dum multaj jaroj vivis 
kiel poŝoŝtelisto, travagante preskaŭ ĉiujn landojn de 
Eŭropo. Mallonge antaŭ la milito li, pro la bonaj ri
latoj de sia patro, fariĝis direktoro de malliberejo, 
malgraŭ siaj jam ricevitaj punoj. Dum la milito li 
partoprenis la invadon de la generalo. Rennenkampf 
en Orientan Prusujon kaj estis kaptata. Forkurinte el 
la germana kaptitejo Senne, li atingis Ruslandon, 
batalis en la armeo de Wrangel en Krimeo kontraŭ la 
Ruĝa Armeo kaj, post dissolvo de la Blanka Armeo, 
denove ĉirkaŭvagadis kiel poŝoŝtelisto. Provizore lia 
metio havos finon. Lian familion oni transportis en 
azilon de senhejmuloj.

PII ol 50 000 sv. frankoj por unu libro!
Ce la aŭkcio de angla kolekto da verkoj de la 

fama angla poeto Kipling en Novjorko, unu ekzemplero 
de verko („Letters of Marque”) aperinta en 1891 estas 
vendita por 10 900 dolaroj. Tiu ĉi prezo signifas eĉ 
por amerikaj proporcioj rekordon. De la menciita el
dono de la libro ekzistas jam nur kvar ekzempleroj. 
Ciuj ceteraj estas reaĉetitaj de Kipling kaj detruitaj.

Arte skulptita ŝaklud'lo.
La plej interesa kaj plej bela ŝakludita en la mondo 

sendube estas tiu farita de nia samideano Aleksandro 
Laquer en Budapest (Kiraly-u. 57) el palisandra kaj 
ebena ligno, el osto kaj perlamoto. S-ano Laquer 
estis dum la milito internigita en Francujo (1914 ĝis 
1917) kaj laboris je la ŝakludita ĉiutage dum tuta jaro. 
Sur la ludilo estas skulptitaj- en osto diversaj mo
mentoj de la milito. Ĝis nun ludis sur ĝi multaj 
famaj ^akmajstroj, kiuj ankaŭ enskribis siajn nomojn 
en memorlibron apartenantan al la ŝakludita, inter ili 
Aljechin, D-ro Lasker, Nimzovitsch, Rubinstein, D-ro 
Vajda, F. D. Yates k. a. S-ro Laquer sendis foto
grafaĵon de sia ŝakludita al 74 adresoj en la tuta 
mondo kaj petas ricevatestojn.

Piediranto iluminita.
Senatano Hewitt, prezidanto de la Senata Financa 

Komitato, baldaŭ prezentos leĝprojekton al la Nov
jorka Stata Leĝdomo, proponantan ke piedirantoj portu 
lumojn „klare videblajn fronte kaj malfronte” de sun

subiro ĝis sunleviĝo. „La projekto,” diras Senatano 
Hewitt, „ne estas ŝerco, sed serioza propono.”

Nun oni povas baldaŭ atendi la tempon, kiam homo 
kun lampetoj diverskoloraj similos al iluminita re
klamo. Post efektivigo de tiu projekto kredeble venos 
alia projekto, ke piedirantoj portu specialan kaskon, 
sur kies supro staros globo el vitro kun du koloroj 
por montri fronton kaj malfronton ankaŭ kun pro
jektinto supren montranta por averti aviadistojn, an
kaŭ diverskolorajn lampetojn ĉe la flankoj por montri 
la dekstron kaj maldekstron. Tiel la vojoj ja estos 
bone iluminataj. Ne estos necese, ke la ŝoseoj estu 
lumigataj je la kosto de la komunumo. Fabrikistoj de 
elektraj lampetoj kaj baterioj povas antaŭvidi bonan 
komercon. E. E. Y.

Por komencantoj.
Maskobalo.

Maskobalo estas kvazaŭ kunveno de Ligo de 
Nacioj. Dum maskobalo renkontiĝas homoj de blanka, 
nigra, flava, ruĝa kaj aliaj koloroj. Oni trovas la 
blondharan, bluokulan nordlandanon apud la nigrahara 
kaj malhel-okula sudlandano. La moderna, eĉ super
moderna eŭropano sidas flanko ĉe flanko kun la me
ditema orientano. Kaj ĉiuj bone interamikiĝas, inter
fratiĝas en la unu saina ideo: amuziĝi, ĝui la vivon. 
La teruraspekta indiano dancas kun la ĉarma japan
ino; la nigrahaŭta negro ŝercas kun la fulmokula ci
ganino; la kavalireca hispano diras flataĵojn al la alt
kreska svedino. Tiel ili dancas, flirtas, ŝercas, ĝojas. 
Tiel ili ĝuas la vivon. Vino kaj ĉampano pligrandigas 
la plezuron. Kaj nenie okazas disputo, batalo, milito. 
Maskobalo estas vere paca kunveno. _ Kaj — masko
balo similas ankaŭ al internacia Esperanto-kongreso. 
La partoprenantoj de maskobalo kutime parolas la 
saman lingvon. Tiu ĉi lingvo ja ne estas Esperanto, 
sed kutime la partoprenantoj de maskobalo estas anoj 
de sama nacio, parolantaj la saman nacian lingvon. 
Tamen al ni, esperantistoj, niaj universalaj kongresoj 
kaj precipe la kostumfestoj dum ili plaĉas eĉ pli bone 
ol maskobalo.

Peto al koresDondantoJ kaj klientoj.
La Redakcio kaj Administracio de Heroldo kaj 

Verda Stelo petas senkulpigon pro la prokrasto de 
kelkaj respondoj. Malsanas nun tri gekontoranoj 
kaj unu presisto de nia firmo. Pro tio ankaŭ la 
„Filatela Vortaro”, kompostita jam antaŭ unu monato, 
ĝis nun ne povis aperi sed certe aperos dum februaro.

„Fabiola” ankoraŭ ne alvenis ĉe nia Libreja fako, 
kvankam la eldonejo anoncis ĝin kiel aperintan jam 
dum decembro. Laŭ komuniko ricevita de la eldonejo 
la presisto estas kulpa. Ni esperas, ke ni ricevos la 
libron en la plej proksimaj tagoj.

Aldono.
Por tiuj abonantoj de Verda Stelo, kiuj ne estas 

samtempe abonantoj de Heroldo, al la hodiaŭa numero 
de Verda Stelo estas aldonita la nova Aldono al nia 
Tarifo kaj Libro-Katalogo N-ro 4 de ok t. 1927. La 
Aldonon ni rekomendas al la bonvola atento de niaj 
legantoj kaj petas, ke ili bonvolu diligente uzi la „Men
ditan” sur ĝia lasta paĝo.

Silkaj sunombreloj
broditaj aŭ pentritaj; paperaj sunombreloj manlaboritaj aŭ 
desegnitaj; plue lanternoj por ornamoj, propraj produktaĵoj 
de Ekstrem-Oriento, tre elegante noblaj, kiajn ni ĉiam eks
portas pogrande aŭ pomalgrande. Se oni sendos al ni monon 
antaŭe per poŝtmandato (10 Yen por sunombreloj, 9 Yen 
por lanternoj), ni nepre senprokraste sendos kvin specojn 
da sunombreloj, 17 specojn da lanternoj je nia respondeco, 
kiuj garantias nepre kontentigi la aĉetantojn.

Uza maniero: Sunombrelo estas necesa akompananto, 
pro higieno, ĉe vojaĝo, promeno ktp. dum varmaj tagoj de 
somero, printempo kaj aŭtuno. — Lanternojn oni uzas por 
ornami salonojn, butikojn, ankaŭ por iluminadoj, por reklamo 
(kun ensignita firmo) ktp.

Tookichl Itabashi, Shigai-Hosobata, Glfu, Japanujo.

Anoncetoj.
(Klarigoj: L = leteroj, PK = poŝtkartoj, PI = poŝtkartoj 

ilustritaj, PM = poŝtmarkoj, MB = monbiletoj, kĉl. = kun 
ĉiuj landoj, pĉt. = pri ĉiuj temoj, bfl. = [Poŝtmarkoj 
bildflanke.)
Korespondadon pri ĉiaj temoj deziras la anoj de la societo 

„Esperanto”, Zittau. Adresu al s-ro Karl Knoll, Zittau, 
Germanujo, Theodor-Körner-Allee 11. (78

Germana Esp. Unuiĝo „VerdaStelo*  (Adreso: D. A.Bischitzky, 
Praha 5, Parizska 12) dum siaj kunvenoj aranĝas inter- 
korespondan vesperon. Ciu skribinto ricevas belan ilu
stritan poŝtkarton kun konforma respondo. Temo: Liberala.

F-ino De Saeytyd, Statiestr. 13, Eeklov, Belgujo, deziras 
korespondi kun gesamideanoj el la tuta mondo per L 
kaj PI.

K-do Viktor Ofiinski en Kuŝujo sendu baldaŭ sian adreson 
al: Ferd. Settmacher, Wüstegiersdorf n-ro 60, Kreis 
Waldenburg i. Schi., Germanujo.

S-ro Sulho Lehto, Loimaa, Finnlando, deziras korespondi 
kun gesamideanoj el la tuta mondo.

S-ro Eero Haapasaari, Loimaa, Finnlando, deziras inter
ŝanĝi PI.

S-ro Vainö Hellsten. Hietamiiki, Korvensuu, Finnlando, 
deziras interŝanĝi PI.

S-ro Kaarlo Lantunen, Loimaa. Finnlando, deziras kore
spondi per L kaj PI, prefere pri Esperantujo, Francujo 
kaj Palestino.

Verlos und Druck (Eldonejo kai Presejo): Gebr. Jung, G. m. b. H.. Horrem bei Köln. Verantw. Schrlttlelter (Respondeca Redaktoro): Teo Jung. Horrem bei Kolo.


